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लोि फावल्या वेळात बऱ्याच 
गोष्टी िरत असतात. िािी लोि 
मातीची भाांडी गोळा िरतात तर िािी 
बाटल्याांच्या झािणाांपासून प्राणयाांच्या 
प्रततिृती बनवतात.   

िािी लोि किड,े 
किटि शोधतात.... 



आणण िािी मोठ्या-मोठ्या रोपटयाांची 
लागवड िरतात....  

मला माांसभक्षि रोपटी 
न्यािाळत बसायला आवडतां. िी 
रोपटी छोटे किटि खातात.  



माझा िा छांद तेहिा 
सुरू झाला जेहिा मला 
तळ्यात एि रोपटां 
ददसलां. त्याची पपवळी 
फुलां पाणयाच्या वर आली 
िोती.  

पाणयाखाली असलेली 
त्याची मुळां एिमेिाांत 
गुांतलेली िोती. त्याांच्यावर 
शिेडो सूक्ष्म बुडबुड ेददसत 
िोते. एिा ममत्राने मला 
साांचगतलां िी त्या रोपटयाचां 
नाव ब्लॅडरवटि आिे.  



त्याने साांचगतलां िी 
मळुाांवरचा प्रत्येि बडुबडुा िी 
एि पपशवी असत.े प्रत्येि 
पपशवीला झटिन बांद 
िोणारां एि दार असतां. 
त्याच्या सभोवती 
सांवेदनशील छोटे िेस 
असतात.  

जेहिा पाणयातला 
पपसू वा एखादा किडा 
या िेसाांना स्पशि िरतो  
तेहिा पपशवीचां दार 
लगेच उघडतां आणण 
किडा आत खेचला 
जातो.  

मग पपशवीचां दार 
बांद िोतां आणण 
किड्याला बुडबुड्यातून 
बािेर पडायला िोणताच 
मागि उरत नािी. पापणी 
लवते तेवढ्या वेळात िे 
सारां घडून येतां.  

मला ते रोपटां खपू 
चलाख असल्यागत वाटलां. 
पण एि खांत िोती, 
रोपटयाच ेिे सापळे इतिे 
लिान िोते िी ते िाम िसां 
िरतात, िे मी पािू शित 
नहितो. मग मी ठरवलां िी 
आपण एि मोठां माांसभक्षि 
रोपटां शोधयूा. मी ते 
शोधायला बािेर पडलो.  



त्यासाठी मला एिा डोंगरावर चढावां 
लागलां, चचखल आणण मॉस असलेल्या 
दलदलीतून चालावां लागलां. या मॉसमध्ये 
छोटी छोटी लाल लाल रोपटी िोती. ती 
उन्िात चमित िोती. मला आधी वाटलां 
िी त्यावर दवबबांद ूसाचलेयत. पण तसां 
नहितां. ती सनड्यू वनस्पतीच ेसापळे 
िोते, मधासारखे चचिट चचिट!   

चचिट िा िोते ते?  

तुम्िी नक्िीच याचा 
अांदाज लावू शिता. 



तेवढ्यातच ढग दाटून आले 
आणण मी सनड्यू रोपटी सोडून घरी 
तनघालो. पण घरी पोिोचल्यावर मी 
माझ्यासाठी सनड्यू रोपटयाची िािी 
बीजां मागवली.   

ती बीजां साधारण सनड्यू 
रोपटयाची नहिती. ती मिािाय 
आकििी सनड्यू रोपटयाची िोती. मी 
ती बीजां मॉसने भरलेल्या िुां डीत 
रुजवली आणण िुां डीवर झािण 
लावलां. मी दररोज त्याांना पावसाचां 
पाणी घालू लागलो.  

लविरच बीजां अांिुरीत 
झाली आणण माझ्यािड े
डझनभर सनड्यू रोपटी 
झाली. ती वाढू लागली 
आणण एवढी मोठी झाली 
िी भक्ष पिडायला सक्षम 
बनली.  

पण एि 
ददवस मी त्याांना 
चिुीचां पाणी 
घातलां. त्यानांतर 
सगळी रोपटी 
मरून गेली.  



मग मी सनड्यू रोपटयाांचा पवचार 
सोडून ददला. नांतर मी व्हिनस फ्लायटॅ्रप 
नावाचां एि माांसभक्षि रोपटां रुजवलां. ते 
मी आमच्या णखडिीवर ठेवलां. ते किड े
पिडू लागलां. त्याच्या प्रत्येि पानाच्या 
मध्यावर बीजागर आणण त्याच्या 
सभोवती असांख्य सांवेदनशील सूक्ष्म िेस 
िोते. पानाच्या िडा टोिदार िोत्या.  

एखादी माशी किां वा किां टि पानावर 
चालत असताना पानाच्या िेसाांना स्पशि 
न िरेपयतं सुरक्षक्षत असे. माशी वा 
किटिाने पानावरच्या एखाद्या िेसाला 
स्पशि िेला तरीिी ते सुरक्षक्षत रािात 
अस.े पण जर त्याने पानाच्या दोन 
िेसाांना स्पशि िेला  तर ते....  





माझां व्हिनस फ्लायटॅ्रपचां 
रोपटां चाांगलांच उगवलां. मग 
मी त्याच्यापेक्षािी मोठां िािी 
उगवायचां ठरवलां.   

मग मला िोब्रा मलली 
नावाचां रोपटां ममळालां.  

िोब्रा मललीसुद्धा किड ेपिडत 
अस,े पण फारसां नािी. ततला 
नरसाळ्याांसारखी ददसणारी पानां िोती. 
ततच्या पानाांच ेिाठ गुळगुळीत िोते 
आणण त्याांच्या तळाशी एि छोटा 
डोि िोता. एखादा किडा पानावर 
चालू लागला िी तो घसरून डोिात 
पडत असे आणण मग बािेर पडू 
शित नसे. त्यामुळे तो ततथेच पडून 
रािात असे आणण अखेरीस, 
मललीसाठी सूप बनत असे.  



मला िोब्रा मललीचां रोपटां भयांिर 
आवडलां. ते सवाित मोठां माांसभक्षि रोपटां 
िोतां. पण मग माझ्या ममत्राने मला पपचर 
रोपटयाबद्दल साांचगतलां. पपचर रोपटी 
यापेक्षािी मोठी असतात, पण ती उगवणां, 
त्याांना वाढवणां िठीण िाम असतां. मग मी 
िािी रानटी रोपटी शोधनू आणायचा पवचार 
िेला.    

म्िणून मग मी – 

रोपटयाांचा शोध घेत थेट 
मलेमशयाला पोिोचलो. 



ततथ,े जांगलाच्या सीमेवर 
असलेल्या झाडाांवर शिेडो पपचर 
रोपटी िोती. लाल जाडजूड, बारीि 
पपवळी, दिरवी िुरळी पपचर 
रोपटी. सगळे माशाांची वाट बघत 
िोते.   



तरीिी मला सवाित मोठां पपचर रोपटां 
बघायला ममळालां नािी. लोि त्याला राजा 
पपचर पलाांट म्िणतात. ते 4000 मी. 
उांचीवर असलेल्या किनाबाला पवितावर 
उगवतां. तो बोतनियो बेटावरील सवाित उांच 
पवित आिे. ततथे फुटबॉलसारखी मोठी 
पपचर रोपटी उगवतात. लोि म्िणतात 
िी पपचर रोपटी एिा पवमशष्ट प्रिारची 
खारिी पिडू शिते. पण मला ते खरां 
वाटलां नािी. .  



एखाद ददवशी जाऊन खात्री 
िरून घेईन.... 



किटि सापळे रोपटयाांबद्दल आणखी मादिती 

जगात शिेडो प्रिारच्या माांसभक्षि 
वनस्पती आिेत आणण त्या जगभरात 
सवित्र आढळून येतात.   

जगात 200 
वेगवेगळ्या प्रिारच े
ब्लॅडरवटि आढळतात. 
बऱ्याचदा ते तलावात 
वा नदीत वाढतात. ते 
आिाराने लिान 
असतात. त्याांची पानां 
आणण देठ बारीि 
असतात. आपला 
सापळा सज्ज 
ठेवणयासाठी, ब्लॅडरवटि 
त्यातलां पाणी बािेर 
फेितात.  

जेहिा सापळा उघडतो, तेहिा पाणी आत मशरतां 
आणण त्यासोबतच किडािी आत खेचला जातो. 
ब्लॅडरवटिमध्ये खास रसायनां तयार िोतात. त्यात किडा 
पवरघळतो आणण रोपटां त्याचा रस शोषून घेतां.  



जगभरात सवित्र 80 प्रिारची सनड्यू रोपटी 
आढळतात. याांत मिािाय आकििी सनड्यू िे 
सवाित मोठे असतात. त्याांची पानां 45 सेमी लाांब 
वाढू शितात.  

मिािाय 
आकििी सनड्यू 

इांद्रधनुष्य सनड्यू 

पपग्मी 
सनड्यू 

इांव्ग्लश सनड्यू 

राऊां ड-मलफ सनड्यू स्पून-लीफ सनड्यू 

एखादा किडा  
सनड्यूमध्ये अडितो,  
तेहिा िळूिळू त्याची  
पानां किड्याला सवि  
बाजुांनी वेढा घालतात.  
मग किड्याच ेमऊ  
तुिड ेरसायनात पवरघळतात आणण रोपटां 

त्याांना खाऊन टाितां. नांतर, पान पुन्िा उघडतां 
आणण किड्याचा उरलेला अवशषे खाली पडतो.   



पपचर वनस्पती उष्णिदटबांधीय देशाांमध्ये 
आढळतात. इतर बिुतेि प्राणीभक्षि 
वनस्पतीांसारखां या वनस्पतीसुद्दा नापीि किां वा 
ओसाड जममनीवर वाढतात. पपचर वनस्पतीची 
पानां फुलदाणीसारखी ददसतात. ती िोब्रा 
मललीसारखां किड ेपिडते. िािी पवमशष्ट प्रिारच े
िोळी आणण छोटे बेडूि पपचर वनस्पतीत 
व्जवांत रािू शितात. ते िडाांच्या गुळगुळीत 
बाजूांना चचिटतात आणण आत पडणाऱ्या 
किटिाांना खाऊन टाितात.   

समाप्त 


